


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedereen doet mee! 
 
 
Steffen de Wolff 
Voorlichter 
 
15 november 2018 
 

 
 
 
 
 



 
Historie  

 

 Particulier Vermogensfonds 

 Sinds 1990 in huidige vorm 

 Voortgekomen uit Maatschappij  

tot Nut van ‘t Algemeen 

 VSB Banken 

 Na fusies ‘opgegaan’ in Fortis 

 Rendement uit vermogen naar  

Nederlandse samenleving 



een samenleving 

waaraan iedereen 

meedoet, waar mensen 

elkaar ontmoeten en 

inspireren en iedereen 

de kans krijgt zich te 

ontwikkelen. 

 

Wij steunen initiatieven 

die hieraan bijdragen.  

Stel je eens 

voor… 



Soort initiatieven 
 
 

 Alleen projecten 

 Alleen in Nederland 

 Alleen aan private rechtspersonen 

 Mens / doelgroep centraal 

 Direct & concreet 

 Geen religieus of politiek doel 

 Geen reguliere activiteiten 

 Doel van het project, past bij ons 

 donatiebeleid 

 



        Cijfers 2017 



      Cijfers 2017 





Mens & Maatschappij 



     Mens & Maatschappij  
 

Ontwikkeling van buurten en wijken 
 
 
 
Ontmoetingsplekken in de buurt   
Projecten die zich richten op het creëren van 
ontmoetingsplekken, zoals buurthuizen en 
speeltuinen. 
 
Anderen leren kennen   
Projecten waarbij mensen uit verschillende 
groepen elkaar leren kennen. Bijvoorbeeld 
mensen die verschillen in leeftijd, sociale of 
culturele achtergrond. 



        Mens & Maatschappij  
 
Ontwikkeling van mensen 
 
 

 
 
 
Vooroordelen wegnemen   
Projecten die zich richten op de bewustwording van vooroordelen en beeldvorming. 
 
Eigen mogelijkheden ontdekken   
Projecten die zich richten op bewustwording bij kinderen en jongeren van hun eigen 
talenten en mogelijkheden. 
 
Beter leren denken en begrijpen   
Projecten die zich richten op bijvoorbeeld het verbeteren van leren, onthouden, plannen 
en initiatief nemen. 
 
Sociale vaardigheden verbeteren   
Projecten die zich richten op verbetering van het omgaan met andere mensen. Zoals 
bijvoorbeeld luisteren, samenwerken en conflicten oplossen. 
 
Eenzaamheid bestrijden   
Projecten die zich richten op het vergroten van het sociale netwerk van mensen binnen 
hun buurt of wijk. 



Vooroordelen wegnemen 



Eigen mogelijkheden ontdekken 



Beter leren denken & begrijpen 



Sociale vaardigheden verbeteren 



Eenzaamheid bestrijden 





Praktische informatie 
 
 

 Probeer je te verplaatsen in wat wij als VSBfonds belangrijk vinden en 

willen weten (lees de website); 

 

 Aanvraagprocedure lijkt ingewikkeld, valt vaak mee als je bezig bent; 

 

 Zorg dat je duidelijk hebt wàt je plan is en welk doel je voor ogen hebt; 

 

 Bedenk van tevoren wie je gaat bereiken en hoe (‘de mens centraal’) 

 

 Zorgvuldigheid; geen taal- en rekenfouten, geen bijlagen vergeten, 

formulier compleet en ingevuld 

 

 



Financieel 
 
 

 Dekkingsplan is een plan; het kan anders lopen; 
 

 Zorg dat je financiële huishouding op orde is (jaarrekening & 

exploitatieprognose); 
 

 VSBfonds is nooit de enige financier; 
 

 Zorg àltijd dat je als aanvrager ook een eigen bijdrage kan leveren (kan 

soms alleen in natura); 
 

 Zorg dat je eigen bijdrage ook zichtbaar is op de begroting; 
 

 ‘Klop’ de begroting niet op; lagere kosten      lagere donatie VSBfonds; 
 

 Hoogte van de gevraagde bijdrage; vraag wat je echt nodig hebt. 

 



 

 Vragen? 
 
 
 Afdeling Voorlichting 
 030 230 3303 
 
 

 Steffen de Wolff 

 Annemarijn Boelen 

 



vsbfonds.nl 


